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Općina Nuštar

2016.

Temeljem članka 17. stavka 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite
(»Narodne novine« 82/15.) i članka 31. Statuta Općine Nuštar (»Službeni vjesnik
Vukovarsko-srijemske županije« broj 12/09. i 4/13.) Općinsko vijeće Općine Nuštar, na
nastavku 26. sjednici održanoj 29. prosinca 2016. godine, usvojilo je

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
na području Općine Nuštar za 2017. godinu

UVOD
Temeljem članka 17. stavka 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite
(»Narodne novine« 82/15.) definirano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne
samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja Godišnji plan razvoja
sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.
Na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Nuštar, a
sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa,
utvrđenih Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za područje Općine
Nuštar, s ciljem civilne zaštite ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog
razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite (vatrogasne postrojbe, Stožera civilne
zaštite, udruga građana od značaja za civilnu zaštitu) donosi se Godišnji plan razvoja
sustava civilne zaštite na području Općine Nuštar za 2017. godinu. (u daljnjem tekstu:
Plan razvoja).
Ovaj plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Nuštar za 2017. godinu sadrži
pravac razvoja civilne zaštite s planovima njihove realizacije odnosno kako bi se
ostvario željeni rezultat misije i razvojne vizije sa konačnim ciljevima.
Cilj svakog planiranja je integriranje političkih, ekonomskih, sigurnosnih,
infrastrukturalnih, socijalnih, društvenih i drugih procesa radi sprječavanja ili smanjenja
ugroza i vjerojatnosti od bilo kojeg rizika. Plan razvoja kreće od postojeće situacije i
ključnih problema gdje se nužno trebaju prepoznati i budući ciljevi razvoja povezujući
sadašnjost i budućnost kao ostvarivanje željenog cilja.
Da bi ovaj Plan razvoja bio ostvariv, cijeli proces razvoja povezan je sa
mogućnostima financijskih sredstava u Proračunu Općine Nuštar koji će se odvojiti za
sve subjekte u sustavu civilne zaštite a za promatrano razdoblje
U cilju ostvarivanja prava i obveza u području civilne zaštite, utvrđuje se Plan
razvoja u navedenom periodu, a odnosi se na slijedeće:
1. PLANSKI DOKUMENTI
Dokumenti podliježu obvezi redovitog tekućeg ažuriranja koje se vrši onda kada se
izvrše odgovarajuće izmjene suštinskog karaktera koje utiču na promjenu rješenja
utvrđenih u Planovima.
Usvojene planske dokumente iz područja civilne zaštite kontinuirano ili najmanje
jednom godišnje ažurirati, sukladno promjenama u Procjeni ili metodološkim
promjenama.
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima
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Po donošenju Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa za
područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
pristupiti izradi planskih dokumenata Općine.
Izvršitelji zadatka:

Općina Nuštar

Sudjelovatelji:

JUO

Rok provedbe:

Kontinuirano tijekom 2017. godine

2. OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE
Osnovni nositelj izgradnje sustava civilne zaštite je Općina. To proizlazi iz
činjenice što se na području Općine odvija cjelokupan život i rad stanovništva. Prema
tome sustav civilne zaštite Općine mora biti na tom nivou da može adekvatno odgovoriti
u svim slučajevima prirodne i druge nesreće.
Operativne snage civilne zaštite na području Općine Nuštar treba osposobiti tako
da mogu uspješno izvršavati zadatke civilne zaštite stanovništva i materijalnih dobara i
u najtežim uvjetima kroz održavanje i provođenje terenske vježbe u koju će biti
uključene sve operativne snage, kako bi se uvježbalo njihovo usklađeno djelovanje,
provjerila pripremljenost i osposobljenost istih.
Izvršitelji zadatka:

Stožer civilne zaštite

Sudjelovatelji:

JUO

Rok provedbe:

Kontinuirano tijekom 2017. godine

2.1. Stožer civilne zaštite Općine Nuštar
Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu
informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe,
razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na području Općine Nuštar, upravlja
reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže
donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Stožer civilne zaštite aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje,
katastrofe i velike nesreće.
Načelnik Općine Nuštar donio je Odluku o osnivanju Stožera civilne zaštite
Općine Nuštar sukladno članku 6. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima
za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (NN broj
37/16) i za isti je potrebno osigurati konstantno usavršavanje.
Kontakt podatke (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) potrebno je
kontinuirano ažurirati u planskim dokumentima.
Održati sjednice Stožera civilne zaštite najmanje 2 puta godišnje, a po potrebi i
više, kako bi se pravovremeno izvršile pripreme za moguće ugroze, odnosno izvršile
sve Zakonom predviđene zadaće i naputci Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
Nakon provedenih lokalnih izbora u 2017. godini planirati provođenje
osposobljavanja načelnika Stožera CZ i članova Stožera CZ u roku od godine dana
nakon imenovanja, koje će provodi Državna uprava.
Izvršitelji zadatka:

Načelnik općine, Stožer civilne zaštite

Sudjelovatelji:

DUZS Područni ured za zaštitu i spašavanje Vukovar

Rok provedbe:

Kontinuirano tijekom 2017. godine
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2.2. Postrojba vatrogastva Općine Nuštar
Operativne snage vatrogastva su operativna postrojba DVD-a Nuštar i drugi
punoljetni članovi. Oni su temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim
nesrećama i katastrofama te su dužne djelovati u sustavu civilne zaštite u skladu s
odredbama posebnih propisa kojima se uređuje područje vatrogastva i planovima
djelovanja civilne zaštite Općine Nuštar.
Neophodno je provoditi različite oblike osposobljavanja vatrogasaca radi što
bržeg operativnog djelovanja, te redovito obavljati preventivne liječničke preglede.
U organizaciji DVD-a, a u suradnji sa DUZS PUZS Vukovar utvrditi ispravnost
sustava za uzbunjivanje stanovništva u slučaju katastrofe ili velike nesreće te čujnost
sirena na području Općine Nuštar.
Izvršitelji zadatka:

Dobrovoljno vatrogasno društvo Općine Nuštar

Sudjelovatelji:

Općina Nuštar, DUZS PUZS Vukovar

Rok provedbe:

Kontinuirano tijekom 2017. godine

2.3. Postrojbe civilne zaštite Općine Nuštar
2.3.1. Tim civilne zaštite opće namjene
Kontinuirano ažurirati podatke o pripadnicima Tima u mobilizacijskim
dokumentima u svrhu osiguranja mobilizacijske spremnosti.
U svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija civilne zaštite
potrebno je u 2017. godini izvršiti smotriranje i osposobljavanje iz modula pružanje prve
pomoći.
Izvršitelji zadatka:

JUO

Sudjelovatelji:

Stožer CZ,Tim CZ ON

Rok provedbe:

Kontinuirano tijekom 2017. godine

2.3.2. Povjerenici civilne zaštite
Provoditi reviziju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika i prema potrebi
izvršiti izmjene.
Izvršitelji zadatka:

Stožer CZ

Sudjelovatelji:

JUO

Rok provedbe:

Kontinuirano tijekom 2017. godine

2.4. Službe koje se civilnom zaštitom bave u svojoj redovitoj djelatnosti
Na području Općine Nuštar djeluju službe i pravne osobe koje se u svojoj
redovitoj djelatnosti bave civilnom zaštitom, a to su ambulante Doma zdravlja Vinkovci u
Nuštru i Ceriću te veterinarska ambulanta u Nuštru kao i ljekarna.
U narednom razdoblju potrebito je pojačati suradnju sa službama koje se
civilnom zaštitom bave u okviru svoje redovne djelatnosti kako bi koordiniranim
djelovanjem, svi relevantni subjekti, izradili planove čija bi realizacija doprinijela
svrsishodnom jačanju sustava civilne zaštite na području Općine Nuštar i njenom
funkcioniranju kao jedinstvene cjeline.
Izvršitelji zadatka:

Stožer CZ, JUO

Sudjelovatelji:

Službe koje se CZ-om bave u svojoj redovnoj djelatnosti

Rok provedbe:

Kontinuirano tijekom 2017. godine
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2.5. Pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu
Pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu Općine Nuštar su one pravne osobe
koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima
najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području Općine Nuštar.
U narednom razdoblju potrebito je pojačati suradnju sa pravnim osobama koje se
civilnom zaštitom ne bave u okviru svoje redovne djelatnosti kako bi koordiniranim
djelovanjem doprinijeli svrsishodnom jačanju sustava civilne zaštite na području Općine
i njenom funkcioniranju kao jedinstvene cjeline.
U slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa pravne
osobe, koje su Odlukom određene da su od interesa za sustav civilne zaštite, dužne su
u izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne
zaštite, te zaposlenike upoznati s planiranim mjerama pripravnosti i aktivnosti u
katastrofama i većim nesrećama i otklanjanju posljedica na području Općine Nuštar.
Izvršitelji zadatka:
Sudjelovatelji:
Rok provedbe:

Pravne osobe od interesa za CZ
Općina Nuštar, Stožer CZ-a
Kontinuirano tijekom 2017. godine

2.6. Ostale Udruge
Pored službi i pravnih osoba koje se civilnom zaštitom bave u okviru svoje
redovne djelatnosti djeluju i udruge građana koje različitim aktivnostima njeguju
specifična znanja i vještine koje mogu značajno unaprijediti učinkovitu provedbu mjera
civilne zaštite.
Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite,
pričuvni su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Nuštar te se uključuju u
provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno planovima Općine Nuštar.
Radi osposobljavanja za sudjelovanje u sustavu civilne zaštite udruge trebaju
samostalno provoditi osposobljavanje svojih članova i sudjelovati u osposobljavanju i
vježbama s drugim operativnim snagama sustava civilne zaštite na području Općine.
Izvršitelji zadatka:
Sudjelovatelji:
Rok provedbe:

Udruge
Općina Nuštar, Stožer CZ-a
Kontinuirano tijekom 2017. godine

3. SURADNJA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE
Suradnju ostvariti u cilju razmjene iskustava, podataka, znanja i vještina sa
odgovarajućim institucijama radi podizanja razine sigurnosti civilnog stanovništva,
imovine, te eko-sustava.
U okviru Općine Nuštar te i šire, potrebno je kontinuirano razrađivati i usklađivati
mjere i aktivnosti sudionika u sustavu civilne zaštite, dogovarati zajedničko djelovanje i
pružanje međusobne pomoći u skladu sa pozitivnim propisima.
Nastaviti suradnju s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Vukovar s ciljem
jačanja i usavršavanja operativnih i drugih snaga sustava CZ-a na području Općine.
4. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Cilj financiranja je racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava civilne
zaštite. Prema Zakonu o civilnoj zaštiti izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave
odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i
uvježbavanje operativnih snaga. Stoga će biti, u Proračunu Općine Nuštar za 2017.
godinu, u skladu s ostalim posebnim propisima, ugrađene slijedeće stavke:
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima
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Općina Nuštar
Rbr.

2016.
IZNOS U kn

OPIS POZICIJE

2017.

2018.

ZA POTREBE

2019.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
Sjednice

0,00

0,00

0,00

Administrativni troškovi

250,00

250,00

250,00

Administrativni troškovi

3.500,00

3.500,00

3.500,00

Izrada elaborata, ručak
za sudionike

Poslovi civilne zaštite

0,00

0,00

0,00

Ažuriranje
dokumenata CZ-a

Poslovi civilne zaštite

50.000,00

0,00

0,00

Izrada
dokumenata CZ-a

53.750,00

3.750,00

3.750,00

Simulacijsko-komunikacijska
vježba
Vježba operativnih snaga
1.

UKUPNO:

VATROGASTVO
Dobrovoljno vatrogasno
društva

150.000,00

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

2.

Procjena ugroženosti i
Plan ZOP-a

UKUPNO:

Oprema, dežurstvo,
registracija m/v,
liječnički pregledi,
gorivo, vježbe, tekuće
poslovanje
Ažuriranje i izrada
dokumenata

TIM CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE
Smotriranje
3.

Obuka po modulima

UKUPNO:

250,00

250,00

250,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.250,00

2.250,00

2.250,00

Izrada i dostava
Upitnika
Pružanje prve pomoći,
zakoni i dokumenti CZ-a,
obrana od poplava

POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI

4.

Obuka

UKUPNO:

0,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

Simulacijsko-komunikacijska vježba,
zakoni i dokumenti CZ-a

UDRUGE GRAĐANA

5.

Lovačka društva

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Redovna djelatnost

Športsko-ribolovne udruge

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Redovna djelatnost

20.000,00

20.000,00

20.000,00

UKUPNO:
SVEUKUPNO PO GODINI:

SVEUKUPNO ZA SUSTAV CZ-a:

226.000,00

1788.000,00

178.000,00

582.000,00
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Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Nuštar za 2017. godinu
stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.
KLASA: 810-01/16-02/09
URBROJ: 2188/07-16-02/03
Nuštar, 29. prosinca 2016. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Gilja
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na području Općine Nuštar za 2017. godinu

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE

Općina Nuštar

Ovaj plan razvoja sustava civilne zaštite Općine
Nuštar za 2017. godinu sadrži pravac razvoja
civilne zaštite s planovima njihove realizacije
odnosno kako bi se ostvario željeni rezultat
misije i razvojne vizije sa konačnim ciljevima.

Nuštar,
prosinac
2016.

na području Općine Nuštar za 2016. godini

ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Općina Nuštar

Analizom je prikazano stanje sustava civilne
zaštite na području Općine Nuštar kao i
poduzete aktivnosti tijekom promatranog
razdoblja.

Nuštar,
prosinac
2016.
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Općina Nuštar

2016.

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«
82/15.) i članka 31. Statuta Općine Nuštar (»Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije«
broj 12/09. i 4/13.) Općinsko vijeće Općine Nuštar, na nastavku 26. sjednice održane 29.
prosinca 2016. godine, usvojilo je

ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
na području Općine Nuštar za 2016. godinu

UVOD

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«
82/15.) definirano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave u postupku donošenja
proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu sustava civilne zaštite.
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za
ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim
nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Učinkovitost sustava se očituje kroz provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne
zaštite svih sudionika u slučaju velikih nesreća i katastrofa koje nadilaze mogućnosti djelovanja
službi i pravnih osoba kojima je civilna zaštita ljudi i materijalnih dobara redovna djelatnost.
Jedinice lokalne samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonima,
uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode civilnu zaštitu.
Treba istaknuti kako su svi čimbenici sustava civilne zaštite u 2016. godini učinili
pozitivne pomake u organizaciji i provedbi zadaća civilne zaštite i ovom analizom prikazano je
stanje sustava civilne zaštite na području Općine Nuštar kao i poduzete aktivnosti tijekom
promatranog razdoblja.
1. PLANSKI DOKUMENTI
Sukladno članku 97. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 82/15.) sadašnji
planski dokumenti ostaju na snazi do donošenja Procjene rizika od velikih nesreća i Plana
djelovanja civilne zaštite u roku do tri godine od stupanja na snagu ovog Zakona kao i važeći
propisi navedeni u članku 93. Zakona o sustavu civilne zaštite.
1.1. Procjena ugroženosti, Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite
Procjena ugroženosti
Općinsko vijeće Općine Nuštar donijelo je Procjenu ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih
nesreća za područje Općine Nuštar 10. ožujka 2015. godine (u daljnjem tekstu: Procjena).
Procjenom su razrađena potencijalno moguća ugrožavanja stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća te
spremnost i djelovanje sudionika civilne zaštite, posebno operativnih snaga civilne zaštite.
Plan zaštite i spašavanja
Općinsko vijeće Općine Nuštar donijelo je Plan zaštite i spašavanja za područje Općine
Nuštar 10. ožujka 2015. godine (u daljnjem tekstu: Plan ZiS-a).
Plan ZiS-a je temeljni okvir za planiranje djelovanja svih sudionika civilne zaštite u
katastrofi i velikoj nesreći na području Općine Nuštar, a sastoji se od planova djelovanja po
mjerama civilne zaštite sa zadaćama svakog nositelja, čijim ostvarivanjem se osigurava
usklađeno djelovanje operativnih snaga civilne zaštite i snaga pravnih osoba od interesa za
civilnu zaštitu na području Općine i njim se utvrđuje organizacija aktiviranja i djelovanja sustava
civilne zaštite, preventivne mjera i postupci, zadaće i nadležnost ljudskih snaga i potrebita
materijalno-tehnička sredstava, te provođenje civilne zaštite do otklanjanja posljedica katastrofe
i velike nesreće.
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Plan civilne zaštite
Općinsko vijeće Općine Nuštar donijelo je Plan civilne zaštite za područje Općine Nuštar
10. ožujka 2015. godine, (u daljnjem tekstu: Plan CZ-a).
Plan CZ-a je operativni dokument koji za potrebe izvršenja mjera civilne zaštite koristi
Općina, Stožer civilne zaštite i snage civilne zaštite i sastavni je dio Plana ZiS-a, ali iz praktičnih
razloga je posebno uvezan.
Svi gore navedeni planski dokumenti su sukladno članku 50. Pravilnika o metodologiji za
izradu Procjene ugroženosti i Planova zaštite i spašavanja (NN 30/14.) i izmjenama i dopunama
istog Pravilnik (NN 67/14.) ažurirani redovito uz ažuriranje priloga i podataka iz sadržaja
dokumenata sukladno promjenama rizika i posljedica katastrofa i velikih nesreća, promjenama u
zakonodavstvu i drugim promjenama koje mogu utjecati na operativnu učinkovitost sustava
civilne zaštite na području Općine Nuštar i o provedenom ažuriranju vodi se službena zabilješka.

1.2. Odluke
Temeljem članka 45. Statuta Općine Nuštar ("Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske
županije broj 12/09. i 4/13.), a u skladu sa Procjenom za područje Općine Nuštar, Općinski
načelnik donio je novu Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u
Općini Nuštar 4. svibnja 2016. godine.
Pravnim osobama iz ove Odluke dostavljeni su izvodi iz Plana zaštite i spašavanja te
Civilne zaštite koje sadržavaju točno određene zadaće i obveze pravne osobe u sustavu zaštite
i spašavanja.
1.3. Ugroze kojima je podložno područje Općine Nuštar
Sve ugroze navedene su u Procjeni za područje Općine Nuštar iz koje je vidljivo da je
područje Općine ugroženo mogućim opasnostima i prijetnjama svih prirodnih i civilizacijskih
katastrofa, osim klizišta, pucanja hidroakumulacijskih brana i nuklearne i radiološke nesreće.
2. OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE
Operativne snage civilne zaštite određene su Odlukom o određivanju operativnih snaga
civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu Općine Nuštar, a na osnovu
Procjene i to:
1. Stožer civilne zaštite Općine Nuštar,
2. Postrojba vatrogastva:
– Dobrovoljno vatrogasno društvo Nuštar,
3. Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Nuštar,
4. Službe koje se civilnom zaštitom bave u svojoj redovitoj djelatnosti
5. Pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu
2.1. Stožer civilne zaštite Općine Nuštar
Stožer CZ je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti
civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama sa zadaćama koje se odnose na prikupljanje i
obradi informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe,
razvijanju plana djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravljanju reagiranjem
sustava civilne zaštite, obavljanju poslova informiranja javnosti i predlaganju donošenja odluke
o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Sukladno Odluci načelnika Općine o imenovanju Stožera civilne zaštite Stožer broji 8
članova, i to:
Rbr.

FUNKCIJA

IME I PREZIME

1.

Načelnik Stožera

Drago
Mrkonjić

2.

Zamjenik načelnika

Ivo
Milić
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ADRESA

Cerić,
A. Stepinca 95

TELEFON
posao

384-121

stan

TELEFON
24 SATA

098/298-342
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FUNKCIJA

2016.
IME I PREZIME

ADRESA

TELEFON
posao

stan

TELEFON
24 SATA

3.

Predstavnik
Područnog ureda za
zaštitu i spašavanje
Vukovar

Dušan
Suzić

Borovo,
Grobljanska 31

4.

Član Stožera

Tadija
Milić

Nuštar,

5.

Predstavnik policijske
postaje

Marko
Andabak

Nuštar,

099/706-5987

6.

Član Stožera

Mato
Rimac

Nuštar,
Križni put 138

091/4433-210

7.

Član Stožera

Josip
Srednoselec

8.

Član Stožera

Zdravko
Vrselja

438-261

098/192-2338

Stožer civilne zaštite Općine Nuštar tijekom 2016. održao je 2 sjednice na kojima je
razmatran sustav civilne zaštite na području Općine Nuštar.
Dana 25. svibnja 2016. godine na lokaciji Osnovne škole Zrinskih Nuštar održana je
pokazno-terenska vježba u suradnji sa Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Vukovar,
DVD-om Nuštar, Gradskim društvom crvenog križa Vinkovci, HGSS - Stanicom Vinkovci, PU
Vukovarsko-srijemskom Policijskom postajom Vinkovci te Županijskim zavodom za hitnu
medicinu, sa svrhom angažiranja i uključivanja svih raspoloživih snaga kako bi se spriječilo
nastajanje nesreće ili proširenje njena opsega, s konačnim ciljem smanjenja ljudskih gubitaka i
materijalne štete.
Tema vježbe je bila evakuacija učenika i djelatnika uslijed izbijanja požara na katu
zgrade, gašenje požara, provjera osposobljenost djelatnika škole za početno gašenje požara
kao i aktiviranje operativnih snaga s područja Općine te županijske razine putem Područnog
ureda za zaštitu i spašavanje odnosno Županijskog centara 112 Vukovar.
Ova vježba pokazala je uvježbanost i koordinaciju aktivnosti sudionika vježbe.
Vježba je imala za cilj da se provjeri:
1. Plan evakuacije i spašavanja,
2. osposobljenost djelatnika i učenika škole za postupanje u slučaju izvanrednih
situacija,
3. valjanost predviđenog pravca evakuacije,
4. osposobljenost djelatnika škole za početno gašenje požara,
5. osposobljenost pripadnika operativne postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog
društava Nuštar,
6. osposobljenost HGSS, Stanice Vinkovci za spašavanje osoba iz visina i
7. osposobljenost volontera Gradskog društva CK Grada Vinkovaca u pružanju prve
pomoći.
Pored toga vježba je imala za cilj i da se izvrši:
1. provjera standardnih operativnih postupaka, kompatibilnosti i koordinacije
operativnih snaga koje bi se koristile u slučaju požara i spašavanje unesrećenih i
drugih ugroženih građana iz objekata,
2. provjera komunikacije i koordinacije između operativnih snaga, pravnih osoba
odgovornih u sustavu zaštite i spašavanja te udruga građana,
3. identificiranje nedostataka te ključnih problema koja zahtijevaju prioritet u
rješavanju
4. osiguranje unapređenja postojećih te izgradnja nedostajućih kapaciteta i
sposobnosti.
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Po završetku vježbe, u zgradi Osnovne škole s voditeljima operativnih snaga detaljno je
analizirana provedena vježba gdje je utvrđeno da, između ostalog, vatrogasni zapovjednik na
terenu može biti ujedno i koordinator na lokaciji. Potrebno je da ostale operativne snage koje
sudjeluju u akciji imaju vrlo dobru komunikaciju s koordinatorom te da ga o svim relevantnim
činjenicama pravodobno izvijeste.
Zaključeno je da je vježba uspješno provedena. Također je stav prisutnih da se ovakve kao
i vježbe drugog tipa trebaju periodično organizirati i provoditi i nastaviti s opremanje operativnih
snaga sustava CZ-a.

2.2. Postrojba vatrogastva Općine Nuštar
Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i
eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom,
pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u
nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.
Vatrogastvo kao temeljna žurna služba organizirano je kao mreža vatrogasnih postrojbi
operativno uvezanih preko Državne uprave za zaštitu i spašavanje PU Vukovar.
Na području Općine nije organizirana Vatrogasna zajednica Općine pa tako nema ni
organizirano Zapovjedništvo Vatrogasne zajednice Općine kao koordinativno tijelo koje u
području civilne zaštite koordinira poslove spašavanja, gašenja i tehničkih intervencija.
Na području Općine organizirane su i djeluju slijedeće operativne vatrogasne snage:
– Dobrovoljno vatrogasno društvo Nuštar
U Dobrovoljnim vatrogasnim društvu Općine Nuštar ukupno je 68 punoljetnih članova
koji se mogu upotrijebiti kod civilne zaštite odnosno u sprječavanju, ublažavanju, te otklanjanju
posljedica prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća, a struktura punoljetnih članova je slijedeća:
RBR
1.

VRSTE ČLANSTVA

Operativni

Izvršni

Pričuvni

Veterani

24

26

13

5

SVEUKUPNO

68

Uvidom u raspoložive podatke utvrđeno je da Dobrovoljno vatrogasno društvo Nuštar
raspolaže osim opreme za protupožarnu zaštitu i značajnijim materijalnim sredstvima za civilnu
zaštitu.
Rbr

NAMJENA VOZILA

MARKA I TIP VOZILA

GODINA PROIZVODNJE

1.

Navalno vozilo

Iveco Magirus

1986.

2.

Auto cisterna

Iveco Magirus

1987.

3.

Tehničko vozilo

FAP 1314

1981.

4.

Vozilo za prijevoz vatrogasaca

VW Transporter 2.5 TDI

2000.

U zadnjih dvanaest mjeseci na području Općine dogodilo se 13 požar, dok je tehničkih
intervencija i ostalih intervencija bilo ukupno 20. Od ukupnog broja požara, podjednak broj je
onih otvorenog prostora i požara na građevinama, dok požara na prometnim sredstvima nije
bilo.
Požari na otvorenom prostoru odnose se uglavnom na požare izazvane nekontroliranim
ili nedovoljno kontroliranim spaljivanjem korova na poljoprivrednim površinama. Požari
otvorenog prostora su u pravilu s malom materijalnom štetom.
Rbr.
1.

VRSTA INTERVENCIJE

BROJ

Požar objekta

Požar otvorenog
prostora

Tehnička
intervencija

Ostalo

vatrogasaca

vozila

radnih sati

6

7

11

9

173

43

52
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Sukladno Planu operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Općinu Nuštar u 2016. godini vatrogasno društvo je provodilo
dežurstvo u žetvenoj sezoni u vatrogasnom spremištu.
Rbr.

BROJ

dana dežurstva

vatrogasaca na dežurstvu

vozila na dežurstvu

radnih sati

15

101

30

505

1.

Vatrogasna postrojba je sve zadaće koje su pred nju postavljene efikasno i profesionalno
obavila što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Općine Nuštar.

2.3. Postrojbe civilne zaštite Općine Nuštar
2.3.1. Tim civilne zaštite opće namjene
Sukladno Procjeni ugroženosti, Planu zaštite i spašavanja i Planu civilne zaštite
Općinsko vijeće Općine svojom je Odlukom osnovalo Tim civilne zaštite opće namjene od 45
članova.
Tim se mobilizira, poziva i aktivira za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja
nastanka te ublažavanja i uklanjanja posljedica katastrofe ili velike nesreće.
U svrhu što ažurnijeg popisa sastava Tima CZ opće namjene, odnosno kako bi se
kompletirala evidencija, povećala spremnost i mogućnost u provođenju akcija civilne zaštite nije
izvršeno smotriranje radi priprema i provođenja terensko-pokazne vježbe koja je provedena u
sklopu Mjeseca zaštite od požara. Isto će biti organizirani i provedeno u narednom razdoblju.
2.3.2. Povjerenici civilne zaštite
Na području Općine Nuštar nalaze se tri mjesna odbora i načelnik Općine imenovao je
povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike.za sva tri naselja.
Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici imenovani su za obavljanje dužnost
povjerenika civilne zaštite odnosno zamjenika povjerenika civilne zaštite za obavljanje zadaća
sukladno zadaćama iz Planu ZiS-a.
2.3.3. Skloništa
Kako na području Općine Nuštar nema skloništa osnovne i dopunske zaštite sve
stanovništvo se sklanja u podrumska skloništa i druge prigodne prostore za sklanjanje poglavito
u javnim objektima. Njihov broj, kapacitet i stanje zadovoljavaju potrebe Općine za sklanjanje
stanovništva kod opasnosti koje ugrožavaju područje Općine.
Na području Općine Nuštar većina obiteljskih kuća ima izgrađen podrumski prostor koji
se može prilagoditi za sklanjanje. Objekti koji su izgrađeni u nižim predjelima sa višim
vodostajem podzemnih voda nemaju izgrađene podrume, te se koriste drugi odgovarajući
objekti ili prostorije u prizemlju zgrade.
Stanje prostora za sklanjanje, lociranih u naseljima Općine Nuštar zadovoljava
elementarne uvjete za kraći boravak ljudi jer posjeduju struju, vodu, WC, a opremljena su i
klupama ili stolicama za sjedenje.
Pregled skloništa s kapacitetima prikazan je u tablici.
NAZIV PRAVNE
OSOBE

ODGOVORNA OSOBA
ADRESA

TEL.

Ime i
prezime

Adresa

fiksni

Telefon
mobilni

KAPACITET
(osoba)

NUŠTAR
Osnovna škola
Zrinskih Nuštar
Dom za psihički
bolesne odrasle
osobe

Nuštar,
Zrinskih 13

386-648

Dobrila
Ereš

Vinkovci,
M. A. Reljkovića 1

Nuštar,
V. Lisinskog 1 A

387-041

Nenad
Lučanin

Vinkovi,
Hrvatskih kraljeva 123
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-

200

-

091/510-4255
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2016.
ODGOVORNA OSOBA
ADRESA

TEL.

Ime i
prezime

Adresa

fiksni

Telefon
mobilni

KAPACITET
(osoba)

388-921

Stipe
Tomić

Nuštar,
P. Svačića 16 C

386-219

098/653-352

Nuštar,
Trg dr. F. Tuđmana 1

386-538

Mario
Žokvić

Nuštar
Križnog puta 81

386-538

095/909-7844

Nuštar
Križni put 57

386-688

Ivan
Čeple

Nuštar
J. Kozarca 22

386-081

091/421-1073

50

Dom kulture

Nuštar,
Križni put 18

Streljački klub
''Nosteria''
Vatrogasni dom

200

CERIĆ
Dom kulture

Cerić,
I. Meštrovića 2

Područna škola

Cerić
N.Š.Zrinskog BB

Lovački dom

Cerić
A. Stepinca 57

Stjepan
Rožmarić

Cerić,
Stjepana Radića 57

384-084

-

150

384-134

Dobrila
Ereš

Vinkovci,
M.A.Reljkovića 1

334-796

-

70

-

Miroslav
Čuljak

Cerić
K. Tomislava 28

-

099/241-2545

70

-

MARINCI
Dom kulture

Marinci
V. Nazora 16

-

Područna škola

Marinci
V. Nazora 61

383-077

Josip
Pap

Marinci
Petefi Šandora 5

383-013

-

100

Dobrila
Ereš

Vinkovci,
M.A.Reljkovića 1

334-796

-

50

2.4. Službe koje se civilnom zaštitom bave u svojoj redovitoj djelatnosti
Službe i pravne osobe koje se civilnom zaštitom bave u okviru redovne djelatnosti
predstavljaju okosnicu sustava civilne zaštite na području Općine.
Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu civilne zaštite imaju i obvezu
uključivanja u sustav civilne zaštite kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja
snaga civilne zaštite.
Posebno naglašeno mjesto i ulogu u aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima zaštite
i spašavanja imaju slijedeće pravne osobe:
1. Dom zdravlja Vinkovci, Ambulanta Nuštar
2. Dom zdravlja Vinkovci, Ambulanta Cerić
3. Dom zdravlja Vinkovci, Stomatološka ambulanta Nuštar
4. Ljekarne Joukhadar, Podružnica Nuštar
5. Veterinarska stanica Vinkovci, Veterinarska ambulanta Nuštar
U navedenim ambulantama radi po 1 tim opće-obiteljske medicine (1 liječnik + 1
medicinska sestra) i 1 tim dentalne medicine.
2.5. Pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu
Odlukom o određivanju operativnih snaga civilne zaštite pored operativnih snaga civilne
zaštite, službi i pravnih osoba koje se civilnom zaštitom bave u okviru svoje redovne djelatnosti
na području Općine Nuštar, određene su i pravne osoba od interesa za civilnu zaštitu Općine
Nuštar na osnovu Procjene, Odlukom od 4. svibnja 2016. godine.
Značajnim mogućnostima i kapacitetima za sudjelovanje u provođenju mjera civilne
zaštite raspolažu pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem NE BAVE u svojoj redovitoj
djelatnosti na području Općine Nuštar.
Iste se bave ugostiteljstvom, graditeljstvom, prijevozništvom, raznim uslugama
održavanja i svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima
najznačajniji su nositelji tih djelatnosti na području Općine, a to su:
1. Istraživač d. o. o., Nuštar
2. Okusi Slavonije d. o. o., Nuštar
3. Suton d. o. o., Nuštar
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4.
5.
6.

2016.

More d. o. o., Cerić
Šumaja Commerce d. o. o., Nuštar
Ampula d. o. o., Nuštar

Pravnim osobama dostaljeni su izvodi iz Plana zaštite i spašavanja te Civilne zaštite, i
jedan primjerak (kopija) Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u
Općini Nuštar na daljnje postupanje.
2.6. Ostale Udruge
Za sustav civilne zaštite svojim ljudskim i materijalno-tehničkim potencijalom u prevenciji
i realizaciji stručne potpore u ugrozama na području Općine Nuštar mogu se angažirati i udruge
građana.
Na području Općine Nuštar djeluju i sljedeće udruge koje mogu pored navedenih
operativnih snaga sudjelovati u pripremi i provedbi aktivnosti i mjera u civilnoj zaštiti, a
određene Odlukom od 4. svibnja 2016. godine:
1.
2.
3.
4.

Lovačko društvo „Sokol“, Nuštar
Lovačko društvo „Srndać“, Marinci
ŠRU „Vuka“, Nuštar
ŠRU „Mladost“, Cerić

Udrugama su dostavljeni izvodi iz Plana zaštite i spašavanja te Civilne zaštite, i jedan
primjerak (kopija) Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u Općini
Nuštar na daljnje postupanje.
Rbr.

IME I PREZIME

ADRESA

TELEFON
POSAO

STAN

TELEFON
24 SATA

LOVAČKO DRUŠTVO „SOKOL“ NUŠTAR
1.

Predsjednik Jozo Sopta

Nuštar, Petra Svačića 16 A

386-168

098/349-422

726-131

098/726-131

386-872

098/919-0736

LOVAČKO DRUŠTVO "SRNDAĆ" MARINCI
2.

Predsjednik Josip Pap

Marinci, Vladimira Nazora 21
ŠPORTSKO-RIBOLOVNA UDRUGA "VUKA" NUŠTAR

3.

Predsjednik Josip Ivanković Nuštar, Križni put 2

ŠPORTSKO-RIBOLOVNA UDRUGA "MLADOST" CERIĆ
4.

Predsjednik Goran Runjaić

Cerić, Stjepana Radića 57

384-084

098/952-1499

3. MJERE ZAŠTITE U PROSTORNOM PLANIRANJU
Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju
moguću mjeru, još uvijek nije uspostavljen optimalan odgovor na ugrožavanje sa stanovišta
prostornog planiranja, uređenja, organizacije, razvoja i izgradnje prostora te je neophodno i
mjere civilne zaštite postaviti cjelovito, u svim vrstama učešća u prostornom planiranju.
Sve mjere zaštite u prostornom planiranju propisane su u Zahtjevima civilne zaštite u
dokumentima prostornog uređenja Općine Nuštar i sastavni dio Procjene ugroženosti.
4. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Iz Proračuna Općine Nuštar za 2016. godinu po pozicijama koje su od interesa za
sustav civilne zaštite i u provođenju aktivnosti civilne zaštite pravnih osoba, službi i udruga koje
se u okviru svoje djelatnosti bave određenim vidovima civilne zaštite izdvojena su određena
financijska sredstva.
Analiza stanja sustava CZ
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Rbr.

2016.
PLANIRANO
U 2016. (kn)

OPIS POZICIJE

REALIZIRANO
U 2016. (kn)

ZA POTREBE

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
Sjednice
Simulacijsko-komunikacijska
vježba
1.

0,00

Administrativni troškovi

250,00

Administrativni troškovi

Poslovi civilne zaštite

0,00

Izrada elaborata, ručak za
sudionike
Ažuriranje dokumenata CZ-a

Poslovi civilne zaštite

0,00

Izrada dokumenata CZ-a

Vježba operativnih snaga

UKUPNO:

3.500,00

3.750,00

VATROGASTVO
DVD Nuštar
2.

350.000,00

Procjena ugroženosti i
Plan ZOP-a

0,00

UKUPNO:

350.000,00

353.896,00

Oprema, dežurstvo, registracija
m/v, liječnički pregledi, gorivo,
vježbe, tekuće poslovanje

6.000,00 Ažuriranje i izrada dokumenata
359.896,00

TIM CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE
Smotriranje
3.

500,00

Obuka po modulima
UKUPNO:

Izrada i dostava Upitnika
Pružanje prve pomoći, obrana
od poplava, zakoni i dokumenti
CZ-a

0,00
500,00

POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI
Obuka

Simulacijsko-komunikacijska
vježba, zakoni i dokumenti CZ-a

2.000,00

4.

UKUPNO:

2.000,00

UDRUGE GRAĐANA
5.

Lovačka društva

10.000,00

10.000,00

Redovna djelatnost

Športsko-ribolovne udruge

10.000,00

10.000,00

Redovna djelatnost

20.000,00

20.000,00

UKUPNO:
SVEUKUPNO

376.250,00

379.896,00

5. ZAKLJUČAK
Kod redovnih situacija - manjih nesreća (kad nisu katastrofe ili velike nesreće)
operativne snage sustava civilne zaštite udovoljavaju potrebama Općine Nuštar. Sve operativne
snage sustava civilne zaštite (Stožer CZ, operativne snage vatrogastva, udruge građana,
postrojbe i povjerenici CZ te pravne osobe u sustavu civilne zaštite) ustrojene su na način da
mogu pružiti kvalitetnu pravovremenu pomoć stanovnicima Općine Nuštar.
Može se konstatirati da vatrogasne snage zadovoljavaju sve kriterije koji su propisani
zakonom i podzakonskim propisima, kao i da je njihova organiziranost, opremljenost i
obučenost na zadovoljavajućoj razini. Vatrogasna postrojba je u ovom trenutku najbrojnija i
najbolje organizirana snaga u sustavu civilne zaštite na području Općine Nuštar.
Potrebno je sustavno ulagati u podizanju obučenosti, učinkovitosti i opremljenosti svih
operativnih snaga sustava civilne zaštite u cilju čim učinkovitijeg sustava zaštite ljudi i imovine
na području Općine Nuštar.
Analiza stanja sustava CZ

Stranica 9 od 10

Općina Nuštar

2016.

Osnovne mjere koje treba poduzimati u cilju i unapređenja organizacije sustava civilne
zaštite su:
– temeljem Plana ZiS-a Općine Nuštar ostvariti utjecaj i postavljati zahtjeve kod izrade
prostornih i urbanističkih planova Općine sa ciljem cjelovitog ugrađivanja mjera
civilne zaštite u planska rješenja i projektantske smjernice uređivanja prostora,
–

predvidjeti upoznavanje stanovništva s ugrozama i načinima zaštite od ugroza, te
ostvariti utjecaj na obučavanje i osposobljavanje stanovništva za osobnu, uzajamnu
i skupnu zaštitu na neinstitucionalne načine putem medija, predavanja, brošura,
letaka i slično,

–

pratiti i utjecati na opremljenost pravnih osoba, ustanova i udruga koje se civilnom
zaštitom bave kao redovnom djelatnošću, a koje su od značaja za sustav civilne
zaštite odnosno koje imaju zadaće u sustavu civilne zaštite.

Unapređenje sposobnosti pojedinih službi i tijela za sudjelovanje u aktivnostima civilne
zaštite ljudi i materijalnih dobara detaljnije je naznačeno u Godišnjem Planu razvoja sustava
civilne zaštite na području Općine Nuštar za 2017. godinu.
KLASA: 810-01/16-02/08
URBROJ: 2188/07-16-02/03
Nuštar, 29. prosinca 2016. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Gilja
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KLASA: 810-01/16-02/10
URBROJ: 2188/07-16-02/03
Nuštar, 29. prosinca 2016.
Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ( NN 82/15 ) i članka 31. Statuta
Općine Nuštar (''Službeni vjesnik'' Vukovarsko- srijemske županije, br. 12/09 i 4/13) Općinsko vijeće
Općine Nuštar, na nastavku 26. sjednice održane dana 29. prosinca 2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Analize stanja sustava
civilne zaštite na području Općine Nuštar za 2016. godinu, donošenju Godišnjeg plana razvoja
sustava CZ-a na području Općine Nuštar za 2017. godinu
I
Usvaja se Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Nuštar za 2016. godinu i donosi se
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Nuštar za 2017. godinu.
II
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Nuštar za 2016. godinu i Godišnjeg plana
razvoja sustava CZ-a za 2017. godinu čine sastavni dio ovog Zaključka.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenom vjesniku'' Vukovarskosrijemske županije.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Gilja

INA

KLASA: 810-03/16-02/07
URBROJ: 2188/07-16-02/03
Nuštar, 29. prosinca 2016.
Na temelju članka 47. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske župa
nije, broj 12/09, 4/13) Općinsko vijeće Općine Nuštar na nastavku 26. sjednice održane 29.
prosinca 2016. godine, donosi

ODLUKU
poništenju Odluke o imenovanju predstvanika HGSS-a članom
Stožera civilne zaštite Općine Nuštar
Članak 1.
Općinsko vijeće po uputi Državnog ureda za zaštitu i spašavanje poništava Odluku o
imenovanju predstavnika HGSS-a članom Stožera civilne zaštite Općine Nuštar, KLASA:
810-03/16-02/06, URBROJ: 2188/07-16-02/03 od dana 28. rujna 2016.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u „Službenom vjesniku“
Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Gilja

KLASA: 400-06/16-01/14
URBROJ: 2188/07-16-01/05
Nuštar, 29. prosinca 2016. godine
Općinsko vijeće Općine Nuštar na 26. sjednici održanoj

29. prosinca 2016. godine, na

temelju članaka 39. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12) i članaka 81. i 82. Statuta Općine Nuštar
( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 12/2009) Općinsko vijeće Općine Nuštar
donosi:

O D L U K U
O
IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRORAČUNA OPĆINE NUŠTAR ZA 2016. godinu
Članak 1.
U Proračunu Općine Nuštar za 2016. godinu članak 1. mijenja se i glasi
Proračun Općine Nuštar za 2016. godinu sadrži:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
R.B.
Opis
1. UKUPNI PRIHODI (1+2)
2. Prihodi poslovanja
3. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
4.
UKUPNI RASHODI ( 5+6)
5. Rashodi poslovanja
6. Rashodi za nabavku nefinancijske imovine
7. RAZLIKA – VIŠAK-MANJAK (1. – 4.)

Plan 2016.
11.458.500,00
11.158.000,00
300.500,00
11.458.500,00
10.168.500,00
1.290.000,00
0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
1.
NETO ZADUŽIVANJE I FINANCIRANJE
2.
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE

0,00
0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I
REZERVIRANJA)
1. Višak prihoda
1

Članak 2.
Za izvršenje Proračuna Općine Nuštar za 2016. god. odgovoran je Načelnik Općine Nuštar.
Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna Općine Nuštar za 2016. godine je načelnik Općine
Nuštar.
Članak 3.
Prihodi Proračuna po grupama računa i računima te rashodi po grupama računa i
računima mijenjaju se i utvrđuju u novim iznosima kako je iskazano u bilanci prihoda i
rashoda Općine Nuštar za 2016. godinu, opći i posebni dio, koji su sastavni dio ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom vjesniku”
Vukovarsko-srijemske županije, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2016. godine.

Predsjednik:
Općinskog vijeća Općine Nuštar
Ivica Gilja

2

KLASA: 300-02/16-02/04
URBROJ: 2188/07-16-02/03
Nuštar, 29. prosinca 2016. godine

Temeljem članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske župa
nije, broj 12/09, 4/13) Općinsko vijeće Općine Nuštar na nastavku 26. sjednice održanoj 29.
prosinca 2016. godine, donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine
Nuštar
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Nuštar prihvaća Strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom u
vlasništvu Općine Nuštar.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u „Službenom vjesniku“
Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Gilja

KLASA: 400-06/16-01/13
URBROJ 2188/07-16-01/05
Nuštar, 29. prosinca 2016. godine
Na temelju članaka 39. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12) i članaka 81. i 82. Statuta Općine Nuštar (Službeni
vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 12/2009) Općinsko vijeće Općine Nuštar na 26 . sjednici održanoj 29 .
prosinca 2016. godine donosi:
Izmjene i dopune Proračuna općine Nuštar za 2016. g.
Članak 1.
Proračun Općine Nuštar za 2016. godinu ( u daljnjem tekstu Proračun) mijenja se i glasi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
R.B.

1.
2.
3.
4.

Opis

PLANIRANO

UKUPNI PRIHODI (1+2)
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
UKUPNI RASHODI (3+4)
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavku nefinancijske imovine
RAZLIKA – VIŠAK-MANJAK

12.720.000,00
12.419.000,00
301.000,00
12.720.000,00
9.230.000,00
3.490.000,00
0,00

PROMJENA
IZNOS
-1.261.500,00
-1.261.000,00
-500,00
-1.261.500,00
938.500,00
-2.200.000,00

(%)

NOVI PLAN

-9,92
-10,15
-0,17
-9,92
10,17
-63,04

11.458.500,00
11.158.000,00
300.500,00
11.458.500,00
10.168.500,00
1.290.000,00
0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
1.
2.

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
1.

Višak prihoda

VIŠAK/MANJAK+NETO
ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA

380.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Članak 2.
Prihodi i rashodi Proračuna iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda, te Računu
financiranja u općem dijelu Proračuna općine Nuštar za 2016.g. kako slijedi:
1

KLASA: 400-06/16-01/11
URBROJ: 2188/07-16-01/05
Nuštar, 29 . prosinca 2016. godine
Na temelju članaka 5-12., članka 27. i članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“
87/08) i članaka 81. i 82. Statuta Općine Nuštar ( „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske
županije br. 12/09. i 04/13.) Općinsko vijeće Nuštar na 26. sjednici održanoj 29. prosinca
2016. godine donijelo je:

PRORAČUN OPĆINE NUŠTAR ZA 2017. GODINU
I OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun Općine Nuštar za 2017. godinu ( u daljnjem tekstu Proračun) obuhvaća:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
R.B.
1.
2.
3.
4.

Opis
UKUPNI PRIHODI (1+2)
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
UKUPNI RASHODI (3+4)
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavku nefinancijske imovine
RAZLIKA – VIŠAK-MANJAK

Plan 2017.
13.445.000,00
13.144.000,00
301.000,00
13.445.000,00
10.225.000,00
3.220.000,00
0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
1.
2.

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE

0,00
0,00

Članak 2.
Prihodi i rashodi Proračuna iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu
prihoda i rashoda, te Računu financiranja u Proračunu za 2017.g. kako slijedi:
1

KLASA: 320-02/16-02/01
URBROJ: 2188/07-16-02/05
Nuštar, 29. prosinca 2016. god.

Temeljem čl. 44. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( „Narodne Novine“ br. 39/13.), te
članka 31. Statuta Općine Nuštar( „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 12/09. i
04/13. ), Općinsko vijeće Općine Nuštar na nastavku 26. sjednice održane 29. prosinca 2016.
godine donosi:
ODLUKU
o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske u 2017. godini

Ovim programom definira se namjena korištenja sredstava od prodaje i zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2017.g.
Prihodi od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u
2017. g. planirani su u iznosu od 600.000,00 kn.
Iz planiranih sredstava u 2017. godine financirati će se slijedeći programi:
-

katastarsko - geodetske izmjera, te sređivanje zemljišnih knjiga u Općini Nuštar, potom
će se financirati dio rashoda za zaposlene i za odabrane članove Povjerenstva koji veći
dio vremena utroše za poslove vezane za provedbu postupka zakupa i dio sredstava za
elektronske medije koji se koriste za oglašavanje natječaja i sličnog

-

program uređenja ruralnog prostora izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture
vezane za poljoprivredu i akvakulturu

-

održavanje nerazvrstanih cesta (poljskih putova), otresnica i kanala.

Predsjednik:
Općinskog vijeća Općine Nuštar
Ivica Gilja

KLASA: 601-01/16-02/06
URBROJ: 2188/07-16-02/03
Nuštar, 29. prosinca 2016. godine
Temeljem članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije br.
12/09 i 04/13), Općinsko vijeće Općine Nuštar na nastavku 26. sjednice održane dana 29. prosinca
2016. godine, donosi
ODLUKU
o sufinanciranju usluga predškolskog odgoja i obrazovanja djece
rane i predškolske dobi

Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Nuštar donosi Odluku o sufinanciranju usluga predškolskog odgoja i
obrazovanja djece rane i predškolske dobi koja pohađaju dječje vrtiće izvan Općine Nuštar u iznosu od
250,00 kuna mjesečno za svako dijete.
Članak 2.
Ova Odluka primjenjuje se samo u slučaju popunjenosti dječjeg vrtića „Vrtuljak“ Nuštar i vrijedi od
01. siječnja 2017. godine, a vrijedi do 01. lipnja 2017.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarskosrijemske županije i na internetskoj stranici Općine Nuštar.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Gilja

KLASA:402-08/16-02/01
URBROJ: 2188/07-16-02/05
Nuštar, 29. prosinca 2016. god.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske
županije 12/09. i 04/13.), Općinsko vijeće Općine Nuštar na nastavku 26. sjednice održane dana 29.
prosinca 2016. godine, donijelo je

PLAN RASPOREDA FINANCIJSKIH SREDSTAVA
ZA DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA
SA PODRUČJA OPĆINE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se izmjene i dopune financiranja Dobrovoljnih vatrogasnih društava sa
područja Općine Nuštar.
Članak 2.
Sredstva za financiranje Dobrovoljnih vatrogasnih društava osiguravaju se u Proračunu Općine
Nuštar.
Članak 3.
Za rad i djelovanje Dobrovoljnih vatrogasnih društava izdvojiti će se 5% umanjeno za 0,1% za
svaki 1.000.000,00 kuna preko 5.000.000,00 kuna ukupnog proračuna, izvornih sredstava iz Proračuna
Općine (Članak 45. Zakon o vatrogastvu NN 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04., 174/04., 38/09.,
80/10.) , a prema planu Proračuna sveukupno 150.00,00 kn, i to za društvo sa područja Općine, kako
slijedi:
-

DVD Nuštar – 150.000,00 kn
Članak 4.

Ovaj Plan rasporeda financijskih sredstava za dobrovoljna vatrogasna društva primjenjivati će se
od 01.01. 2017. godine.

Predsjednik:
Općinskog vijeća Općine Nuštar
Ivica Gilja

KLASA: 402-08/16-02/02
URBROJ: 2188/07-16-02/05
Nuštar, 29. prosinca 2016. god.
Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
(„Narodne novine“ broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 - pročišćeni tekst i 2/14 - Odluka Ustavnog suda
Republike Hrvatske) i članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske
županije broj 12/09. i 04/13.), Općinsko vijeće Općine Nuštar na nastavku 26. sjednice održane 29. prosinca
2016. godine, donijelo je

ODLUKU

o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Nuštar za 2017. godinu
za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Nuštar
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Nuštar za 2017. godinu, koja su osigurana u Proračunu Općine Nuštar za 2017.
godinu.
Članak 2.
Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava proračuna Općine Nuštar imaju političke stranke
koje imaju najmanje jednog člana u Općinskom vijeću Općine Nuštar.
Članak 3.

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka osiguravaju se u Proračunu
Općine Nuštar za 2017. godinu u iznosu od 45.000,00 kn, kako slijedi:
HDZ –
21.000,00 kn
HDSSB 6.000,00 kn
HSP 6.000,00 kn
HSS 3.000,00 kn
HSLS 3.000,00 kn
HSP-AS3.000,00 kn
SDP3.000,00 kn
Članak 4.
Ukoliko pojedinom članu Općinskog vijeća Općine Nuštar, tijekom godine prestane članstvo u
političkoj stranci, financijska sredstva ostaju političkoj stranci kojoj je član pripadao u trenutku
konstituiranja Općinskog vijeća Općine Nuštar.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju
sukladno članku 4. ove Odluke, pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje
su udruživanjem prestale postojati.
Članak 5.
Obračun i isplatu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Nuštar vrši Jedinstveni upravni odjel Općine Nuštar temeljem Odluke o isplati
općinskog načelnika.
Sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Nuštar doznačuju se na žiro račun političke stranke.
Članak 6.
Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Nuštar doznačuju se kvartalno kroz godinu.

Članak 7.
Program stupa na snagu 01.01.2017., a objaviti će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko –
srijemske županije.
Predsjednik:
Općinskog vijeća Općine Nuštar
Ivica Gilja

KLASA: 363-01/16-02/01
URBROJ: 2188/07-16-02/05
Nuštar, 29. prosinca 2016. god.
Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03. – pročišćeni tekst,
82/04, 178/04, 38/09, 147/14, 36/15.), te članka 31. Statuta Općine Nuštar («Službeni vjesnik» Vukovarskosrijemske županije 12/09. i 04/13.), Općinsko vijeće Općine Nuštar na nastavku 26. sjednice održane dana
29. prosinca 2016. godine, donijelo je:

Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Članak 1.
Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Nuštar za:
1. javne površine
2. nerazvrstane ceste, staze
3. groblja
4. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
Programom se određuje:
- opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja, te za nabavu opreme
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po
djelatnostima
1. Građenje javnih površina:

Članak 2.

Sanacija pješačkih nogostupa u svim naseljima Općine Nuštar – Nuštar, Cerić i Marinci.
Predviđena novčana sredstva u iznosu od 400.000,00 kuna osigurat će se iz sredstva komunalnog
doprinosa, naknada za koncesiju, komunalne naknade u Proračunu Općine Nuštar.
Članak 3.
2. Građenje nerazvrstanih cesta
Sanacija lokalnih prometnica u svim naseljima Općine Nuštar kako slijedi:
Sufinanciranje izgradnje kružnog toka u Ceriću 400.000,00 kuna
Predviđena novčana sredstva, osigurat će se iz sredstava komunalnog doprinosa, naknade za
koncesije, komunalne naknade te iz Proračuna Općine Nuštar i drugih izvora utvrđenih posebnim
zakonom.

Članak 4.
3. Nasipanje otresnica i održavanje poljskih puteva
- predviđena novčana sredstva u iznosu od 450.000,00 kuna osigurati će se iz izvora
komunalnog doprinosa, naknade za koncesiju, zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu RH, te Proračuna Općine Nuštar.
Članak 5.
4.Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
- izgradnja kanalizacijske mreže za odvodnju, te rekonstrukcija vodovodne mreže u iznosu od
100.000,00 kuna osigurat će se u Proračunu Općine Nuštar, naknade za koncesije, komunalne
naknade i drugih izvora utvrđenih posebnim Zakonom.
5. Izgradnja reciklažnog dvorišta
- u iznosu od 200.000,00 kn kandidirati će se na natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost, a preostali dio osigurat će se u Proračunu Općine Nuštar iz naknade za koncesije,
komunalne naknade i drugih izvora utvrđenih posebnim Zakonom.
6. Javna Rasvjeta
- u iznosu od 500.000,00 kn kandidirati će se na natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost za zamjenu postojećih lampi LED rasvjetom, a preostali dio osigurat će se u
Proračunu Općine Nuštar iz naknade za koncesije, komunalne naknade i drugih izvora utvrđenih
posebnim Zakonom.
- iznos od 20.000,00 kuna predviđen je za proširenje javne rasvjete, financirat će se iz naknade
za koncesije, komunalne naknade i drugih izvora utvrđenih posebnim Zakonom.
Članak 6.
Program stupa na snagu 01.01.2017., a objaviti će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko –
srijemske županije.

Predsjednik:
Općinskog vijeća Općine Nuštar
Ivica Gilja

KLASA: 402-08/16-02/03
URBROJ: 2188/07-16-02/05
Nuštar, 29. prosinca 2016. god.
Na temelju članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj
17/90, 27/93 i 38/09) i članka 31. Statuta Općine Nuštar (“Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske
županije br. 12/09. i 04/13.), Općinsko vijeće Općine Nuštar donijelo je na nastavku 26. sjednice
održane dana 29. prosinca 2016. godine

PROGRAM
javnih potreba u kulturi Općine Nuštar u 2017. godini
Članak 1.
Donosi se Program javnih potreba u kulturi Općine Nuštar u 2017. godini.
Članak 2.
Aktivnosti, poslovi i djelatnost iz Programa su od značaja za razvoj i unapređenje kulturnih
djelatnosti u Općini Nuštar, a obuhvaćaju :
I. UVOD
Prema odredbi članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, Općina Nuštar u Program
javnih potreba u kulturi uvrštava se :
- praćenje rada amaterskih društava, kulturno-umjetničkih društava
- praćenje ostalih udruga građana koje kroz svoje projekte zadovoljavaju javne potrebe u kulturi
- projekte investicijskog održavanja objekata kulture
II. UTVRĐIVANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI PREMA PRIORITETIMA
FINANCIRANJA
1. Kulturno-umjetnički amaterizam – nakon usvajanja Proračuna i raspisivanja natječaja za
financiranje udruga od interesa za Općinu Nuštar – odrediti će se iznos kojima će se pratiti rad udruga
u kulturi.

Članak 3.
Sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Nuštar osigurana su u proračunu Općine
Nuštar za 2017. godinu.
Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku“ Vukovarsko –
srijemske županije, a primjenjivati će se od 1.1.2017. godine.

Predsjednik:
Općinskog vijeća Općine Nuštar
Ivica Gilja

KLASA: 402-08/16-02/04
URBROJ: 2188/07-16-02/05
Nuštar, 29. prosinca 2016. god.
Na temelju članka 74. stavka 2. Zakona o sportu (“Narodne novine”, broj 71/06. 124/10. 124/11,
86/12 i 94/13, 85/15.) i članka 31. Statuta Općine Nuštar (“Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske
županije br. 12/09. i 04/13.), Općinsko vijeće Općine Nuštar donijelo je na nastavku 26. sjednice
održane dana 29. prosinca 2016. godine

PROGRAM
javnih potreba u športu na području Općine Nuštar u 2017. godini
Članak 1.
Donosi se Program javnih potreba u sportu na području Općine Nuštar u 2017. godini.
Članak 2.
Aktivnosti, poslovi i djelatnosti iz Programa od značaja su za poticanje i razvoj sporta u Općini
Nuštar, a obuhvaćaju :
I. UVOD
Program javnih potreba obuhvaća zakonsku osnovnu djelatnost, financiranje sporta, raspoređivanje,
dodjelu i praćenje sredstava za financiranje javnih potreba u sportu, programske ciljeve, programska
područja, te zaključni dio.
Javne potrebe u sportu Općine Nuštar temelje se na dostignutom stupnju sportskih ostvarenja i
mogućnosti osiguravanja sredstava u Proračunu općine.
II. ZAKONSKA OSNOVA DJELATNOSTI
Djelatnost sporta regulirana je odredbama Zakona o sportu koji utvrđuje da djelatnost sporta
obuhvaća:
- sudjelovanje u sportskim natjecanjima
- sportsku rekreaciju
- sportsku obuku
- upravljanje sportskim objektima.
III. FINANCIRANJE SPORTA
Osnovu financiranja sporta čine prihodi koje ostvaruju udruge obavljanjem vlastite djelatnosti,
članarine, i sredstva kojima Općina pomaže obavljanju sportske djelatnosti.
Sportske udruge, korisnici sportskih objekata, dužne su podmirivati materijalne troškove nastale
korištenjem tih objekata (struja, voda, plin, itd.)

IV. RASPOREĐIVANJE, DODJELA I PRAĆENJE SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE
POTREBA U SPORTU
Raspoređivanje i dodjela sredstava temelji se na analizi pojedinačnih programa sportskih udruga, a
koja u sebi uključuju mjerila kako slijedi :
- stupnju natjecanja,
- broj sportaša,
- tradiciji sporta,
- učešće na natjecanjima prema načelima: otvorenosti, masovnosti, selektivnosti, stupnjevanosti,
kontinuiranosti, te ekonomičnosti.
Moguća prenamjena sredstava tijekom 2017. godine dozvoljena je samo uz suglasnost Općinskog
vijeća.
V. PROGRAMSKI CILJEVI
Cilj donošenja Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu temelji se na slijedećim
postavkama:
- poticanje i promicanje sporta,
- očuvanje dostignute kvalitete sporta na području Općine
- ulaganje u sport djece i mladeži kroz programe izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti
- provedba sustava treninga i natjecanja sportskih udruga
- poticanje na osnivanje i djelovanje postojeće zajednice sportskih udruga
- opće zdravstvene zaštite
- sportsko rekreacijske aktivnosti građana
- unapređenje stručnog rada
- korištenje, održavanje, upravljanje sportskim objektima
VI. PROGRAMSKA PODRUČJA
Programska područja utvrđuju se na osnovi postavljenih ciljeva, a sadržavaju :
1. Sportska natjecanja (sportske udruge i sportsko društvo)
planirana sredstva .................................. 360.000,00 kuna
Članak 3.
Ovaj Program predstavlja nužni – minimalni okvir za koji su osigurana sredstva u Proračunu općine
za 2017. godinu u kojem se odražava postojeće stanje sporta na području Općine Nuštar. Rezultati u
sportu ne moraju uvijek biti u prvom planu i posebno vidljivi, ali je bitno da naprijed navedena
programska područja budu u funkciji sporta, djelovanja i ukupnog življenja.

Predsjednik:
Općinskog vijeća Općine Nuštar
Ivica Gilja

KLASA: 363-01/16-02/02
URBROJ: 2188/07-16-02/05
Nuštar, 29. prosinca 2016.
Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95,
70/97, 128/99, 57/00,129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 31. Statuta Općine Nuštar (“Službeni vjesnik“
Vukovarsko- srijemske županije broj 12/09. i 4/13), Općinsko vijeće Općine Nuštar na nastavku 29.
sjednice održane dana 29. prosinca 2016. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Nuštar za
2017. godinu, opis i opseg poslova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje
Programa.
Program iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća:
1. javna rasvjeta,
2. održavanje poljskih putova,
3. održavanje kanalske mreže,
4. održavanje nerazvrstanih cesta,
5. održavanje javnih površina,
6. održavanje groblja
Članak 2.
Sredstva za redovno financiranje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Nuštar za 2017.
godinu u iznosu od 2.410.000,00 kuna.
Programom se utvrđuje:
- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima,
-

iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa i naznakom izvora
financiranja.
Članak 3.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1.
ovoga Programa utvrđuje se kako slijedi:
1. JAVNA RASVJETA
Ukupni rashodi planirani za održavanje javne rasvjete i potrošnju električne energije u 2017.
godini iznose 570.000,00 kuna. Od toga na održavanje javne rasvjete odnosi se 100.000,00
kuna. Za troškove električne energije za javnu rasvjetu predviđeno je 450.000,00 kuna.

Rashodi za javnu rasvjetu financirati će se u cijelosti od prihoda za posebne namjene
(komunalne naknade i komunalnog doprinosa). Cvjetni dekorski ukrasi u iznosu od 20.000,00
kn.
2. ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTOVA
Održavanje poljskih putova uključuje sanaciju poljoprivrednih i ostalih šljunčanih poljskih
putova, nasipanje, planiranje i ravnanje, a radovi se izvršavaju prema potrebi i oštećenju
pojedinog puta.
Ukupni rashodi za održavanje poljskih putova planirani su u iznosu 450.000,00 kuna. Izvor
financiranja u cijelosti su prihodi za posebne namjene (prihod od zakupa i prodaje državnog
poljoprivrednog zemljišta).

3. NERAZVRSTANE CESTE
Za održavanje nerazvrstanih cesta predviđeno je 500.000,00 kuna. Ove aktivnosti obuhvaćaju
održavanje, rekonstrukciju na prometnicama. Cilj je poboljšanje kvalitete i opremljenosti
prometnica uz osiguranje veće sigurnosti prometa. Izvor financiranja u cijelosti su prihodi za
posebne namjene (porez i prirez građana i komunalni doprinos).
4. JAVNE POVRŠINE
Za održavanje javnih površina planirano je ukupno 890.000,00 kn, te uključuje poslove:
- čišćenje javnih površina
80.000,00
- košenje javnih površina
550.000,00
- odvoz otpada sa javnih površina
80.000,00
- održavanja drvoreda
100.000,00
- nabavka cvijeća
20.000,00
- zimska služba
60.000,00
Rashodi za navedene poslove u cijelosti ce se financirati iz prihoda za posebne namjene (porez
i prirez građana i komunalna naknada).
5. ODRŽAVANJE GROBLJA
Za tekuće održavanje groblja nisu planirana sredstva u Proračunu za 2016. godinu s obzirom
da je sukladno Odluci o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja groblja, istim upravlja
trgovačko društvo u vlasništvu Općine Nuštar.
Članak 4.
Ovaj Program će se objaviti u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko- srijemske županije, a primjenjuje
se od 01. siječnja 2017. godine

Predsjednik:
Općinskog vijeća Općine Nuštar
Ivica Gilja

KLASA: 361-01/16-02/01
URBROJ: 2188/07-16-02/05
Nuštar, 29. prosinca 2016. godine

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim
zgradama (“Narodne novine”, broj 86/12) i članka 31. Statuta Općine Nuštar ("Službeni
vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 12/09 i 04/13), Općinsko vijeće Općine Nuštar
na nastavku 26. sjednice održane 29. prosinca 2016. godine, donosi

PROGRAM
utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru za 2017. godinu
Članak 1.
Prihod proračuna Općine Nuštar za 2017. godinu od naknada za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru, a kao 30% ukupnog iznosa naknade, planiran je u iznosu
50.000,00 kuna
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ovog Programa planiraju se utrošiti kroz Program gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu, za izgradnju objekata komunalne
infrastrukture.
Članak 3.
Ovaj Program objavit će se u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije, a
primjenjuje se od 01.01.2017. godine.

Predsjednik:
Općinskog vijeća Općine Nuštar
Ivica Gilja

KLASA: 402-08/16-02/05
URBROJ: 2188/07-16-02/05
Nuštar, 29. prosinca 2016. god.
Temeljem članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 99/15.) i
članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 12/09. i 04-13.),
Općinsko vijeće Općine Nuštar na nastavku 26. sjednice održane dana 29. prosinca 2016. godine, donijelo je:

SOCIJALNI PLAN OPĆINE NUŠTAR
za 2017. godinu
Članak 1.
Socijalna skrb je od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku pa tako i za stanovništvo Općine
Nuštar.

Članak 2.

Općina Nuštar će za potrebe provođenja Socijalnog programa u 2017. godini izdvojiti sredstava u
visini 773.000,00 kuna iz svog proračuna.
PRIJAVA ZAHTJEVA ZA SOCIJALNU POMOĆ:
Članak 3.
Podnosi se sa cjelokupnom dokumentacijom u Jedinstveni upravni odjel Općine.
KRITERIJ ZA RASPODJELU SREDSTAVA:
Članak 4.
Ukupnu sumu predviđenih sredstava treba raspodijeliti u sljedeće kategorije:
1. naknada za troškove stanovanja
2. jednokratna pomoć
3. pomoć za prijevoz učenika srednje škole
4. stipendije i školarine
5. pomoć za prijevoz umirovljenika do liječnika
6. pomoć za opremu novorođenog djeteta
7. Sufinanciranje vrtića
8. socijalni paketi
9. ostale naknade iz proračuna

Članak 5.
Pomoć za naknadu za troškove stanovanja izdvojeno je 105.000,00 kuna.
Jednokratne novčane pomoći izdvojeno je 30.000,00 kuna
Pomoć za prijevoz učenika srednje škole predviđen je iznos od 200.000,00 kuna, a za
Stipendije i školarine izdvojeno je 180.000,00 kuna
Pomoć za prijevoz umirovljenika do liječnika predviđeno 10.000,00 kuna.
Pomoć za opremu novorođenog djeteta u proračunu je predviđeno 70.000,00 kuna.
Sufinanciranje vrtića izdvojeno je 100.000,00 kuna
Socijalni paketi izdvojeno je 15.000,00 kuna
Ostale naknade iz proračuna izdvojeno je 30.000,00
Članak 6.
Pomoć za štete uzrokovane prirodnim katastrofama predviđeno je 1.000,00 kuna.
Članak 7.
Korisnicima pomoći za ogrjev –100.000,00kn.
Članak 8.
Predmetna sredstva iz čl. 7., 8. i 9. će se osigurati iz redovnih sredstava prihoda Proračuna Općine
Nuštar za 2017. godinu.
Predmetna sredstva iz čl. 9.izdvojiti će se iz proračuna Vukovarsko – srijemske županije.
Doznačavanje i uporaba predmetnih sredstava će se vršiti prema dinamici prihoda Proračuna, te
prema pravomoćnosti rješenja.
Članak 9.
Ovaj Program primjenjivati će se od 01. siječnja 2017. godine, a objaviti će se u Službenom
vjesniku Vukovarsko –srijemske županije.

Predsjednik:
Općinskog vijeća Općine Nuštar
Ivica Gilja

